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Дежурни класове за седмицата са:
4 а клас – начален курс – кл. р-л В. Делчева
6 г клас – среден курс – кл. р-л Г. Минева
		
Отг.: дежурни учители
вторник
23.11.2010 г.

12.30 ч. Заседание на педагогическия съвет:
„Актуализация на стратегията за развитие на
училището”
Отг.: Директор
Посещение в Архиологическия музей – ІVб клас –
урок по Човекът и обществото на тема: „България –
земя на древни цивилизации”.
Отг.: Н. Търева

сряда
24.11.2010 г.

18.30 ч. Родителска среща – среден курс
Отг.: ПД УВД Топчийска

четвъртък
25.11.2010 г.

Представяне на информация за състоянието на класовете на председателя на УКПППМН.
Отг.: кл. ръководители ІІ – VІІ клас

петък
26.11.2010г.

12.30 ч. Работна среща на МО – художественоестетически цикъл на тема: „Създаване на позитив
на среда за работа на учениците.”
Отг.: Председател на МО – С. Милева
12.30 ч. Методическа сбирка на МО – природоматематически науки на тема: „Методика за проверка и оценка на знанията на учениците”
Отг.: Председател на МО – В. Иванова
Инструктаж от класните ръководители на дежурните
ученици за следващата седмица:
4 б клас – начален курс – кл. р-л Н. Търева
7 а клас – среден курс – кл. р-л М. Николова
Отг.: кл. ръководители

Психолог, завършила висшето си образование във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий.
Преминала обучения по психодрама и когнитивно-поведенческа терапия.
Работи като педагогически съветник в ОУ „Алеко Константинов“ от 1998 г.
Дейността є в училище е консултативна, диагностична,
посредническа по отношение на междуличностни конфликти
и организационна в помощ на Ученическия парламент.

Здравка Атанасова Петрова

Член на издателския екип на е – вестник „Aleko – online“
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ЗДРАВЕ
Физическото възпитание и здравето на учениците
Една от най-важните задачи на физическото възпитание и спорта е оздравителният ефект върху подрастващите.
•
Развива и усъвършенствува дейността на сърдечно-съдовата и дихателната система.
•
Активизират се обменните процеси.
•
Укрепва нервната система.
•
Формира се правилна телесна стойка.
•
Развиват се физическите качества и общата работоспособност.
•
Закалява и повишава адаптационните възможности на организма.

Б ибл иот ечно -инфор мац ионе н ц е нт ър
През тази седмица се проведоха няколко урока в
библиотеката:
Във вторите класове – на тема „Общуване с книгата. Хигиена на четенето”. Това е урок за придобиване на библиотечно-библиографски знания у учениците. Той е първият за второкласниците. Такива уроци
се провеждат всяка година за всички класове. Целта на
тези уроци е децата постепенно да формират у себе си
умения да търсят и намират необходимата им информация – това е продължителен процес, който изисква
овладяването на редица знания и придобиването на
практически опит в тази посока.
Процесът на изграждане на такава култура започва
с усвояване на библиотечно-библиографските знания
и компетентност, които дават възможност на потребителите лесно да се ориентират във фонда и справочния апарат на библиотеката.
На базата на тези знания се изгражда и читателската култура. Това са знанията, уменията и навиците,
необходими на читателя за правилен избор на книги,
за пълноценно възприемане на произведенията. За да
бъдат усвоени необходимите знания за придобиване
на информационна компетентност у всеки човек, основите трябва да бъдат поставени още в основното
училище, още в началните класове. Това се постига
чрез система от уроци на различни теми, съобразени с
възрастовите особености на учениците и програмите
по български език и литература за съответния клас.
Системата от уроци за придобиване на библиотечно-библиографски знания и култура сред учениците І
– VІІ клас цели:
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1. Учениците да придобият умения за самостоятелно ориентиране във фонда на библиотеката.
2. Да търсят и намират необходимата им информация чрез използване на речници, енциклопедии и др.
видове справочници, каталози и картотеки.
3. Сами да изготвят библиографски справки по интересуващи ги теми, да ползват критическа литература.
4. Да се научат сами да избират интересно за тях четиво чрез познаване елементите на книгата: заглавна страница, съдържание, предговор, анотация, илюстрации.
5. Да вдъхне у учениците любов към книгата и създаване на необходимост у тях от системно четене през
целия живот.
Смятам, че придобиването на библиотечно-библиографска компетентност ще даде на децата увереност
за самостоятелно ползване на различни източници на
информация, което подпомага и пълноценното усвояване на знанията по различните учебни дисциплини.
В ІІІб клас се проведе урок „Как водим своя читателски дневник”. Повечето деца четоха от своите
дневници и коментирахме написаното. Всички излъчихме най-добре водения читателски дневник – на Кристина Минкова. Тя получи и награда за старанието си.
Всички читателски дневници остават в библиотеката
за проверка.
На 17 ноември се състоя и пореднат сбирка на
клуб „Приятели на книгата”. Създаде се организация
на срещите, разговори за това, което ни предстои да
правим и учим за тази учебна година.
Таня Пилева – библиотекар

празниц и
Международни дати

Паметни дати

23 ноември
Световен ден на хуманността. Обявен от ООН като
начало на кампания за набиране на средства за подпомагане на “забравените хора” по света.

22 ноември
94 години от смъртта на Джек Лондон, американски
писател. Истинското му име е Джон Грифит.
47 години от убийството на Джон Фицджералд Кенеги,
35 – и президент на САЩ, в гр. Далас (Тексас) през 1963 г.

26 ноември
Световен ден на информацията. Отбелязва се по
инициатива на Международната академия по информатика.
27 ноември
Ден на народната памет. Отбелязва се от 1996 г. по
инициатива на Общонародното сдружение “Мати Болгария”. На този ден през 1919 г. е подписан Ньойският
мирен договор.

24 ноември
131 години от създаването на Първия български
театър след Освобождението – представя драмата
„Разбойници” на Фридрих Шилер. Това се случва през
1879 г. в дървената сграда на тогавашния клуб на руските офицери в София.
27 ноември
115 години от смъртта на големия френски писател
Александър Дюма – син.

Празничен календар

Света Екатерина – 24 ноември
Според преданието Екатерина е
била дъщеря на Конт, управител на
Александрия, Египет по времето на
император Максимиан. Живеейки
в столицата, Екатерина получава
блестящо образование, като изучава работите на най-видните философи и учени. На 18 години тя познава книгите на философи и поети,
овладява и лекарското изкуство. Тя
заявява на родителите си, че ще
встъпи в брак с онзи, който я превъзхожда по слава, богатство, красота и мъдрост. Младежи от много
богати семейства кандидатстват
за ръката на красивата Екатерина.
Нейната майка тайно изповядва
християнството и я изпраща при
един отшелник, който я посвещава
във вярата.
Преданието разказва, как Екате-

рина се среща с тогавашния император, който се опитва с добро да
я отклони от християнството, но не
успява. Тогава решава да я изправи
на диспут с известен езически жрец.
Образованата и умна Екатерина печели диспута и с това предизвиква
яростта на императора. Тя се опитва да го убеди, че извършва грешка
като преследва християните. Той
заповядва да я вкарат в затвора, където тя въвежда в християнството
всички, които я посещават. Поради
това е осъдена на смърт чрез разпъване на колело. Колелото се разпада, когато Екатерина го докосва,
палачите не могат да я екзекутират
по тази причина я обезглавяват
през 305 година.
В преданието се разказва, че ангели отнасят тялото на мъченицата
в планината Синай, където през 6
век византийският император Юстиниан I основава Синайския манастир. Манастирът оцелява през вековете, като остава хранилище на
безценни произведения на раннохристиянското изкуство, архитектура и илюстровани ръкописни книги.
Главен символ на Света Екатерина е колелото с шипове, което е
известно като „колелото на Екатерина“.
В традиционната българска народна култура денят на Св. Екатерина (познат като Света Катерина),
се почита най-вече в Южна България. В Пловдивския край се вярва,
че тя предпазва децата от болести,
най-вече от шарка. Майките, които

имат малки деца, рано сутрин омесват погача и малко кравайче, които
намазват с мед или рачел. Погачата
се раздава за здраве из махалата,
а кравайчето се окачва на вратата или се хвърля на покрива, за да
омилостивят Баба Шарка. То стои
там докато го забравят.
Житната жертва, омилостивяваща шарката и беса, е предназначена и за св. Екатерина, която по традицията на женските персонажи в
християнската митология защитава
майчинството, плодовитостта, децата и здравето на хората.
В Родопската област светицата
се почита против тежки болести и
висока температура. Жените не работят и не пипат остри предмети,
защото се вярва, че ако се порежат,
раната няма да зарасне. Не трябва
да се отваря качето със сланина,
сандъка с брашното, за да не ги намерят мишките.
В Странджанския край, Източна Тракия и сред преселниците от
Беломорието на деня на Св. Катерина се празнува против мишки (т.
нар. Мишин ден). Там жените също
не работят, не пипат остри и режещи предмети, замазват огнището с
кал и раздават със затворени очи
варена царевица, за да "замажат и
затворят очите" на мишките.
Във всички тези старинни езически поверия, мишките се явяват
като въплъщение на злите демонични сили, които човек се старае
да прогони от живота си.
Таня Пилева – библиотекар
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Де жур ст во
4в клас с кл. р-л Г. Стоицова

През седмицата дежурни класове бяха:
6в клас с кл. р-л Р. Зафирова

Дежурните ученици с желание и готовност изпълняваха своите задължения, оказвайки съдействие
на дежурните учители.Те следяха за чистотата в училищния двор и сграда.
Оценяваха класните стаи, заедно с дежурните учители по следните критерии:
1. Чистота на пода в класната стая.
2. Чистота на чиновете.
3. Състояние на класната дъска.
4. Опазване на материалната база.
В края на учебната седмица учениците от училищния
парламент ще изготвят табло, на което ще бъде изнесено класиране за най-чиста класна стая. А в края
на всеки месец ще се сумират получените оценки и
ще се излъчва клас – първенец.

У ч илище н живот
Учебна работа
Заседание на МО чужди езици
На 12.11.2010г се проведе заседание на МО – чужди
езици, катедра английски език, което протече в
следния ред:
І. Обсъдиха се прилаганите критерии за проверка и
оценка на знанията на учениците и се взеха следните решения:
1. Изработване и приемане от всички учители
по английски език на единни критерии за оценяване
знанията на учениците, в съответствие с учебните
програми по предмета за съответния клас.

2. Изработване и използване на единен инструментариум /тестове/ за оценка от всички учители
по английски език за всички класове.
3. Запознаване на родителите с критериите за
оценяване – за писмено изпитване, посредством
самия тест; за проверка на други знания и умения –
слушане, говорене, четене и писане – на родителска
среща.
ІІ. Доклад на тема: Практически приложения на интерактивните методи в обучението по английски
език.
Докладва: Стефка Анчева

В света на изкуството
На 16.XI. 2010 г. петокласниците от ОУ,, Алеко Константинов”, под ръководството на г-жа Бочукова,
преподавател по изобразително изкуство, посетиха
изложбата на Павлин Петров, посветена на пра-
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българските руни и глаголицата.
Учениците се запознаха с живописни композиции,
изобразяващи монограми на прабългарски владетели и скритото значение на буквите.

Да направим Интернет по-безопасен за децата
Мили деца,
Едно от любимите ви забавления е да играете
на компютър, да посещавате различни сайтове. Но
някой от вас замислял ли се е дали „Сърфирането” в
Интернет е безопасно?
Правилата, които ви предлагаме ще ви помогнат
да бъдете в безопасност, когато сте в Интернет-среда:

•

Не давайте лична информация – име, парола,
адрес, домашен телефон, училището, в което учите, месторабота или служебен телефон на родителите си, без тяхно разрешение.

•

Не приемайте среща с някой, с когото сте се
запознали в Интернет, без съгласието на вашите
родители. Ако те одобрят срещата, тя да е на публично място и в присъствие на ваши близки или
приятели.

•

Не изпращайте свои снимки или снимки на
близки, без да сте обсъдили решението си с родителите си.

•

Не отговаряйте на съобщения, които са обидни, заплашващи, неприлични или ви карат да се
чувствате неудобно. Информирайте родителите
си за такива съобщения.

•

Не отговаряйте на електронна поща, получена от непознат подател. Тя може да съдържа вирус или друга програма, която да повреди вашия
компютър.

•

Консултирайте се с родителите си преди да
свалите или инсталирате нова програма. Не правете нещо, което може да разкрие данни за вас и
семейството ви.

•

Нещата, които правите в Интернет, не трябва да
вредят на други хора или да противоречат на
законите.

•

Внимавайте, когато разговаряте в чат. Помнете, че хората онлайн често се представят за такива, каквито не са.

•

Споделяйте с родителите си как се забавлявате
и научавате нови неща в Интернет.

•

Ако попаднете на информация или неща в Мрежата, които не ви харесват или ви плашат по
някакъв начин, можете да подадете сигнал в
Държавна агенция за защита на детето – ДАЗД
на тел. 02/ 933 90 50,
на Националната тел. линия 080 019 100
или на адрес: http://web112.net.
Гергана Стоицова

Детско творчество

Идеалната библиотека
Идеалната библиотека... Хммм ... Каква ли
би била идеалната библиотека? Ами разбира
се – в нея книгите могат
да се ядат! Струва ви се
странно? Не бързайте
да се смеете! Представете си огромна светла
зала, в която вместо
равтове, има големи маси, отрупани с книги и всяка книга притежава свой вкус и аромат. Щракваш с
пръсти и малки роботчета ти доставят желаната книга на поднос. Сядаш на масата, вземаш прибори и започваш бавно да се наслаждаваш на всяка
хапка. Представям си как влизам в библиотеката
и си поръчвам „Хари Потър”! Роботчето бързо ми
донася желаната книга, а аз сядам и отрязвам едно
парче. Интересно ще ми е да разбера какъв вкус има
то. Отхапвам го и разбирам, че е с вкус на мелба,
съставена от малко тъга, малко радост, малко на-

дежда и много магия.
След това си поръчвам „Карлсон, който живее
на покрива”. Тя, пък, има вкус на домашни курабийки
и апетитни малки кюфтенца. Усещам и мириса на
топло мляко с шоколад, а също и аромата на липа.
Замислена, аз чувам гласа на мама, който ме
стряска!
– Стаси, какво правиш? – пита тя.
– Дочитам книгата си. Остана ми още една
страница.
– Браво, Стаси! Изяде я с кориците!
– Хммм ... Странно ... Точно за това си мислех – как
ям книги!
А мама ме поглежда, усмихва се и казва:
– Да, книгата е храна за ума и душата.
Въздъхнах. Както винаги, мама е права, но все пак
аз си знам, че идеалната библиотека е пълната с
читатели библиотека!
Станислава Каменова Vа клас
Из архива на училищната библиотека, април 2010 г.
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Коме нтари
Неизвинени отсъствия на учениците
Съгласно Правилника за прилагане на закона за отстранява от учебния час. В този случай ученикът
народната просвета, учениците нямат право да от- няма право да напуска територията на училището, а
състват от учебни занятия без уважителни причи- учителят отбелязва неизвинено отсъствие за часа.
ни. Липсата на уважителни причини за отсъствие на
Съгласно Правилника за дейността на училището
учениците от учебни занятия е основание класният за три неизвинени отсъствия класният ръководител
ръководител да впише неизвинени отсъствия. Най- е длъжен да уведоми писмено родителя. Всеки мечестите причини за неизвинени отсъствия са закъс- сец в ученическата книжка се вписват както извиненията за часа. Това се случва често за първия час. нените, така и неизвинените отсъствия. Това задълМного от нашите ученици пътуват и би следвало ро- жение на класните ръководители се контролира от
дителите да упражняват по-строг контрол при прид- училищното ръководство. По този начин родителивижването на децата до училище. Родителите тряб- те могат да проследяват отсъствията на своите деца
ва да знаят, че закъснението до 15 минути за първия и да предприемат мерки, за да не се допускат нови
учебен час се вписва като една трета неизвинено от- отсъствия. Съгласно Правилка за дейността на учисъствие и при три закъснения се оформя едно цяло лището, учениците,
допуснали неизвинени отнеизвинено отсъствие. Закъснения за следващите съствия, подлежат на наказания, които се определят
часове не се допускат и в тези случаи, отразените от в зависимост от техния брой. Темата за наказанията
преподавателите отсъствия се отчитат като цели не- ще бъде коментирана в следващ брой на вестника.
извинени отсъствия. Наблюденията ни показват, че
Основание за оформянето неизвинени отсъствия
нашите ученици не бягат от часовете. Натрупаните са разпоредбите на чл.135, ал.1, т.2; чл.136, ал.1, т.1
неизвинени отсъствия са от закъснения. Особено – 3; чл.137, ал.1 и ал.2; чл.139, ал.4 и чл. 140ж от Правнимание трябва да се обърне на правото на учите- вилника за приложение на закона за народната проля да наложи мярката “отстраняване на ученика до света, както и чл.75, ал.2, ал.3 и ал.5 от Правилника
края на учебния час”, която е в сила от миналата учеб- за дейността на училището.
на година. Когато с поведението си ученикът пречи
на работата на учителя или на съучениците си, той се
Лилия Топчийска – ПД УВД – среден курс

П ре дставяме ви ....
На 1 ноември 2010 г. – Ден на народните будители се проведе
Деветнадесетия есенен математически турнир ,, Черноризец Храбър” в град Пловдив.
Учениците от ОУ,, Алеко Константинов” в ІІІ и ІV клас постигнаха изключителни успехи.
Евгени Стаев Кайряков от 3а клас
достигна 111 точки – най-висок резултат от всички
третокласници, участвали в състезанието.

Гергана Иванова Топалова от 4а клас
получи 133 точки. Това е най-високият резултат за
учениците от 4 клас, заедно с още две деца в града.
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Неповторими кътчета от българската природата
България е малка страна, а толкова красота е
събрана в нея, толкова магия, история и традиции,
колкото въображението не може да побере. Дори
само за ден можеш да се докоснеш до малко известни, но силно впечатляващи места с голяма енергия.
Не пропускай да посетиш:
Беленташ
Скалният масив Беленташ се намира на около 60
километра от Пловдив в Родопите – района на селата Врата и Сини връх. Това е скално плато с дължина
около 300 метра и ширина 35-45 метра. Височината
му е около 50 метра. Горната площадка на скалата е
равна и гладка, като изсечена с нож. На нея се забелязват странни геометрични фигури и канали, издълбани в скалата, които образуват картата на звездното

Другите за нас
Като бивша ,,алековска" майка приемам присърце всяка информация свързана с нашето училище и
този проект наистина много ми хареса! Успех и попътен вятър на начинанието!
Красимира Димитрова
БРАВО! ТАЗИ ИНИЦИАТИВА Е ПОХВАЛНА, ОЩЕ ПОВЕЧЕ ЩОМ Е С УЧАСТИЕТО НА ДЕЦАТА! ДЕРЗАЙТЕ!
Евгения Тагарева
Браво! Интереснен и полезен! Колко жалко, че по
времето на нашите деца нямаше такъв вестник.
Мария Георгиева
Aleko-online е протегната ръка за приятелство
към всички, които са свързали живота си с училище
"Алеко Константинов"
Гергана Стоицова

небе и съзвездията. На платото има издълбани и три
кладенеца. Те представляват правилни цилиндри с
диаметър 1,50 метра и дълбочина 2,30 метра. Стените им са абсолютно гладки. Много загадки и различни митове има за скалния масив Беленташ. Името на
скалата, в превод от древните тюркски езици означава "умен камък" или камък на знанието. Според
други автори името не е толкова загадъчно и е „бял
камък“. Предполага се, че тук е било едно от големите древни светилища на траките от Родопа планина.
В района на Беленташ е намерена единствената сребърна плочка с образа на бог Сабазий. Изследователи на района са сигурни, че някъде в скалата е скрита древната библиотека със знанията на траките.
Зорка Христова – начален учител

Ре фе ре ндум
Мили читатели,
Обявяваме нови теми, в които да се включите като кореспонденти:
• Любим музикален състав или изпълнител
• Анимационен, филмов или литературен
герой
• Домашен любимец
Изпращайте своите материали на редакционния адрес:
Aleko-online@oualeko.com
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